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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet

Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Okullara alınacak öğrenci adayları için giriş raporu aldırılır ve öğrenci adayları A dilimi sağlık

şartlarına uygun olmak zorundadırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“g) Giriş raporunda bulunan Hastane Sağlık Kurulu onay kısmında hangi branş hekim-

lerinin onayının bulunacağı Hastane Sağlık Kurulu veya Hastane Yönetimi tarafından belirlenir,

kişide tespit edilen hastalıklar veya sakatlıklar, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili branş-

ların uzman hekimlerinin de giriş raporunun onay kısmında onaylarının bulunması şarttır. Sağ-

lık Kurulunda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ve

Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde,” ibaresi yürürlükten kaldı-

rılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

29 Eylül 2019
PAZAR

Sayı : 30903



“(6) Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi

sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar. D dilimi sağ-

lık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamazlar, istekleri halinde Emniyet

Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanırlar. Tüm branşlar için

E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.

(7) Engelli personel olarak Emniyet Teşkilatına ataması yapılacak olanlarda, psikiyatrik

hastalıklar açısından engel oranı bulunanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atana-

mazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personelin almış olduğu sağlık kurulu raporu şeklinde düzenlenmiş istirahat raporları Emniyet

Teşkilatında görevli hekimlerce incelenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçün-

cü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis

amiri personel hakkında sağlık komisyonunca karar verilir, gerek duyulması halinde birim

amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor istenir.”

“c) Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman

içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş

güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında sağlık komisyonunca

karar verilir, gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına,

etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenir. Sağlık

dosyası sağlık komisyonunca değerlendirilir. Sağlık komisyonu tarafından bulunduğu görevde

çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Bulunduğu

görevde çalışamayacağına karar verilenler, Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler.

Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları maluliyet yönünden gerekli

işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“d) Son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunun onay kısmında hangi branş he-

kimlerinin onayının bulunacağı Hastane Sağlık Kurulu veya Hastane Yönetimi tarafından be-

lirlenir, kişi hakkında son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi istenilen
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hastalıklar veya sakatlıklar ile Hastane Sağlık Kurulu tarafından kişide tespit edilecek olan

diğer hastalıklar veya sakatlıklar, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili branşların uzman he-

kimlerinin de son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunun onay kısmında onaylarının

bulunması şarttır. Son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi istenilen has-

talıklar veya sakatlıklar ile hastalık veya sakatlık olmasa da durum tespiti yapılması istenilen

branşlar yönünden kişinin sağlam olarak değerlendirilmesi durumunda, ilgili branşların uzman

hekimlerinin de son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunun onay kısmında onaylarının

bulunması şarttır. Sağlık Kurulunda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personelin göreve baş-

layabilmeleri için bu Yönetmelik hükümleri gereği aldırılan giriş raporu, Emniyet Teşkilatında

görevlendirilecek olan uçuş personeline aldırılmaz. Uçuş personelinin kendileri için tanımlan-

mış olan mevzuata uygun şekilde düzenlenen güncel sağlık sertifikasına sahip olmaları yeter-

lidir. İlgili mevzuatında tanımlanan sıklıkta sağlık sertifikasının güncellenmesi şartıyla görev-

lerinde çalışırlar. Maluliyet gerektirecek sakatlıklara veya yaralanmalara maruz kalmaları du-

rumunda, 16 ncı ve 17 nci maddelerde tanımlanan kendi hizmet sınıflarına ilişkin hükümlere

tabidirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2 ve EK-3 ekteki şekilde

değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

3/1/2018 30290

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/5/2018 30433
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile Araştır-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul,

meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin

her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, küresel gelişim ve değişim sürecinde aile olma ve

aile kalabilme bilincini artırmak, Türkiye’nin kültürel yapısıyla uyumlu, dinamik bir aile profili

geliştirmede ailenin devamlılığı için eşlerin iş birliğini öne çıkarmak, ailenin devamlılığında

kadınların önemini açığa çıkarmak, aile olmanın değerini korumak ve savunmak, akademide

kadın ve aile çalışmalarını yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç

düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalar yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ailenin eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve mesleki yaşamdaki konumla-

rıyla ilgili olarak bilimsel araştırmalar yapmak, yeni yöntemler uygulamak ve elde edilen so-

nuçları toplumla paylaşmak, süregelen çalışmaları desteklemek.

b) Aileyi temel alarak, kadın ve aile çalışmaları konusunda; ulusal ve/veya uluslararası

çalıştay, panel, kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek

ve benzeri çalışmaları takip etmek.

c) Kadın ve aile çalışmaları konusunda araştırma yapan ulusal ve uluslararası diğer

merkezlerle koordinasyon sağlamak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini

gerçekleştirecek girişimlerde bulunmak, kadın ve aile çalışmaları konusunda araştırma yapan-

ların bir araya gelmesini sağlamak ve iletişimlerini güçlendirmek.

ç) Üniversite bünyesinde kadın ve aile konusunda farklı akademik disiplinlere mensup

akademisyenlerin yürüttüğü çalışmaları bir çatı altında toplayarak yürütülen bilimsel çalışma-

ları desteklemek.

d) Kadın ve aile çalışmaları konusunda lisansüstü programların açılmasını teşvik etmek,

açılan programların başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

e) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim

ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı

çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak.

f) Akademik personel ve Üniversite öğrencilerini, Merkezin amaçları doğrultusunda

sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek ve teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek.

g) Bölgede ailenin kültürel birikimini araştırmak, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış

göç, siyasi katılım, ekonomik üretim gibi alanlarla ilgili olarak Afyonkarahisar ilindeki ailelerin

durumunu belirleyecek araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak.

ğ) Kadın ve aile çalışmaları konusu ile ilgili arşiv oluşturmak ve konuyla ilgili bülten,

dergi ve kitaplar yayımlamak.

h) Toplumsal hayata katılamamış olan ailelerde anne ve çocuklar için özel eğitim prog-

ramları ve seminerler düzenlemek, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde bilinçli anne olma

üzerine çalışmalar yapmak.

ı) Sağlıklı ailenin devamlılığı ile ilgili mevzuata ilişkin çalışmalar yapmak.

i) Tüm mesleki alanlarda aile olma/kalma bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalar yü-

rütmek, bu çerçevede gerçekleştirilmesi gereken yapısal dönüşümleri belirlemek ve bu bilgileri

kamuoyu ile paylaşmak.

j) Uzun yıllar aile birlikteliğini korumuş kadınların Merkez ile iletişimlerini sağlamak

ve ailenin devamlılığına ilişkin deneyimlerini aktarmaları için uygun ortam oluşturmak.

k) Kadın ve aile konusunda araştırma yapan kurum ve kuruluşlara danışmanlık yap-

mak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim eleman-

ları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendi-

rilebilir. Müdürün herhangi bir nedenle kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulun-

maması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı ol-

mak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmesi için Rektörün onayına

sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

b) Hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor

düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yü-

rütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

e) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından

Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek altı üye olmak üzere toplam dokuz

kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar

alır, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy birliği/çoklu-

ğuyla alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait

çalışma programını düzenlemek.

b) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

c) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına önerileriyle katkıda bulu-

nan bir organdır. Merkezin çalışmalarıyla ilgili özel ve kamu sektöründeki kuruluşların ya da
sivil toplum örgütlerinin Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen
yedi kişilik temsilcilerinden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine ka-
lan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Da-
nışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kez Müdürün çağrısıyla
toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmak.
b) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili yeni çalışmaları, önerileri, proje imkânlarını ve

iş birliğini sağlamak.
Akademik birim temsilcileri
MADDE 11 – (1) Akademik birim temsilcileri Üniversite bünyesindeki her akademik

birimi temsilen bir öğretim elemanından oluşur. Temsilciler, Yönetim Kurulunun önerisiyle
Müdür tarafından belirlenir.

(2) Akademik birim temsilcilerinin görevleri şunlardır:
a) Akademik birimler ile Merkez arasındaki iletişimi sağlamak.
b) Akademik birimlerde kadın ve aileye ilişkin karşılaşılan sıkıntıları Merkeze iletmek

ve çözüm önerileri sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulabilir. Bu gruplar
yapılacak çalışmanın niteliğine göre Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan
ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri
Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği
faaliyetlerle ilgili raporunu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanu-

nun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ CİHAZLAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Tıbbi Cihazlar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Tıbbi Cihazlar Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Teknik Üniversitesi Tıbbi Cihazlar Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; tıbbi cihaz alanında yenilikçi araştırma-geliştirme

ve bilgi kapasitesi oluşturmak, ileri seviyede yöntem ve teknolojiler geliştirmek, tıbbi cihazlar

araştırma çalışmalarını ülke yararına yüksek teknoloji çıktılarına dönüştürmek, bu sayede ül-

kenin bilim ve teknolojide rekabetçi gücünü artırmak, güçlü bir üniversite-sanayi-kamu iş bir-

liği ekosistemi yaratarak tıbbi cihaz teknolojilerini kamu, sanayi ve topluma ait problemlerin

çözümlenmesine uyarlamak, bu bilgi birikimine dayalı yüksek teknolojili ürünler geliştirmek,

yüksek teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak, ülkede her sektörde yüksek seviyede ihtiyaç du-

yulan donanım ve yetkinlik sahibi insan ve iş gücünü, yeni nesil mühendisleri, bilim insanlarını

eğitmek, endüstriyel, akademik ve kamu sektörlerine entegre etmek, bunlara yönelik eğitim,
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bilgi ve kaynak paylaşımı faaliyetlerini yürütmek, tıbbi cihazlar alanında yurt içi ve yurt dışı

iş birliklerini oluşturmak, ortak projeler üreterek ülkeye yaygın fayda sağlayacak sürdürülebilir

gelişimi mümkün kılacak ilgili araştırma, geliştirme, eğitim, organizasyon ve koordinasyon

çalışmalarını yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tıbbi cihazlar ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge faaliyetleri

yapmak, temel bilim kuramlarını oluşturan biyomedikal mühendisliği alanında araştırmalar

yürütmek.

b) Geliştirilen teknolojilerin laboratuvar ortamının dışına taşınabilmesi, CE sertifikas-

yonları ve kontrollü klinik çalışmaları gibi adımları tamamlayarak tıbbi cihaz kimliği kazana-

bilmek.

c) Teknolojinin sürdürülebilir bir biçimde geliştirilmesiyle kurulacak endüstri ilişkileri

çerçevesinde ticarileştirilerek ülkemizin sağlık teknolojilerinde yerli ve milli katma değerli

tıbbi cihazlar üretmesini sağlamak.

ç) Tıbbi cihazlar araştırmalarına dayalı teknoloji geliştirme suretiyle ülkemizin ihtiyaç-

larına yönelik uluslararası seviyede rekabetçi ve dışa bağımlılığı azaltan verimlilik artırıcı ye-

nilikçi yöntem ve ürünleri uygulamaya koymak.

d) Tıbbi cihazlar alanında yeni nesil yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak

üzere gereken eğitimleri tasarlamak, lisans/lisansüstü seviyelerinde programlar ve dersler oluş-

turmak, akademik tez ve bilimsel yayın üretmek, firmalara ve kamuya yönelik özel kurslar dü-

zenlemek, ilgili tüm kurumsal ve uygulamalı eğitim faaliyetlerini koordine etmek.

e) Ürettiği bilginin kullanımını yaygınlaştırmak ve tıbbi cihazlar alanında farkındalığı

artırmak için toplumun her kesimine yönelik eğitimler ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek, sivil

toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yaygın katılımı sağlamak.

f) Faaliyetlerine destek sağlamak üzere tıbbi cihazlar konularında ortaklıklar oluştur-

mak, proje üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Uygulama Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin Elektrik ve Elektronik Fa-

kültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı

zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet kesintisiz altı aydan fazla sürerse

yeni bir Müdür görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Süresi tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Müdür yerine kalan süreyi ta-

mamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.
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(3) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yar-

dımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez personelinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak. 

c) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Yönetim ve Danışma Kurullarının toplantı gündemlerini hazırlamak.

e) Her yıl sonunda hazırlayacağı Merkez bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve bir son-

raki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Birim yöneticilerini belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak. 

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve yardımcıları ile Müdürün öne-

risi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye ol-

mak üzere toplam beş üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yerine

yeni üye görevlendirilir ya da görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitme-

den ayrılanların veya görev değişikliği olanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı ile ayda en az bir kere üye tamsayısının yarıdan

fazlasıyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Başkan Merkez

çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden, sorunların çözülmesinden

ve koordinasyonun sağlanmasından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin etkinlikleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek onay-

lamak.

c) Merkezin bireysel, kamusal ve kurumlar arası hizmet ve ilişkilerini belirlemek, diğer

ilgili kurumlarla iş birliği halinde anlaşmaları şekillendirmek ve onay vermek.

ç) Merkeze yapılan proje tekliflerini değerlendirmek ve bütçelerini onaylamak.

d) Merkezin uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.

e) Akademik, teknik ve idari kadrolarda görev yapacak olanları onaylamak.

f) Merkezin uygulama birimlerinin sayısı, yapısı ve niteliklerini düzenlemek.

g) İlgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından

görevlendirilen Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri ve

istekleri halinde konuyla ilgili diğer üniversite, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile
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sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi

bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler gö-

revlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak,

Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklayıp, tartışılmasını sağlamak, yeni

çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek ve Merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar

yapmaktır. 

Merkezin uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) İhtiyaçlar doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezde

uygulama birimleri kurulabilir ve bunların sayısında ve yapılarında değişiklik yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezde görevlendirilecek teknik, idari ve akademik personel ih-

tiyacı, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Anlaşmalar, kaynakların kullanımı ve iş birliği

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından, yeni projeler için kendi adına ve/veya ilgili kamu

kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile Avrupa Birliği fonları da dahil olmak üzere harici kay-

nakların kullanımı için başvuru ve anlaşmalar yapılabilir.

(2) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü faaliyetlerle ilgili hizmet alımı yapılabilir. 

(3) Merkez, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mali konulardaki iş ve işlemleri yü-

rütür.

(4) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında her türlü taşınır ve/veya alet,

ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. Merkez hizmetleri için sahaya ku-

rulan uzun süreli ya da kalıcı ekipmanların mülkiyet yönetim esasları ise Yönetim Kurulu ka-

rarları ve ilgili kuruluşlarla yapılacak mutabakatlara göre belirlenir.

(5) Merkezin faaliyetlerinde Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile Üniver-

sitenin bütün laboratuvar imkanları kullanılabilir. 

(6) Merkez, amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında

araştırma, hizmet, eğitim ve sanayi kuruluşları ile iş birliği yapabilir.

(7) Merkezden elde edilen verilerin akademik kullanım hakkı proje yürütücüleri düze-

yinde yapılacak sözleşmeler ile araştırmacıların telif hakkı, gizlilik ilkeleri ve isim yayın sıraları

belirlenir ve ilgili akademik yayınlar buna göre düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Trabzon Üniversitesinden:

TRABZON ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE PROJE YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Üniversitesi Teknoloji Transferi ve
Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trabzon Üniversitesi Teknoloji Transferi ve Proje
Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge: Araştırma Geliştirmeyi,
b) Merkez birimleri: Farkındalık, tanıtım ve eğitim birimini (Birinci Modül), destek

programlarından yararlandırma birimini (İkinci Modül), Üniversite paydaş iş birliği birimini
(Üçüncü Modül), fikri, sınai mülkiyet hakları ve lisanslama birimini (Dördüncü Modül), şir-
ketleşme ve girişimcilik birimini (Beşinci Modül), Üniversite-şehir-bölge etkileşimi birimini
(Altıncı Modül),

c) Merkez (TRÜ-TTM): Trabzon Üniversitesi Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi
Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,
e) Ulusal projeler: Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen iç kaynaklı projeleri,
f) Uluslararası projeler: Dış kaynaklı projeleri,
g) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitede üretilen bilginin paydaş, kamu kurumları,
özel kuruluşlar ve topluma aktarılması ile ticarileştirilmesini sağlamak, Üniversite ve paydaşlar
arasındaki iş birliği ve etkileşimi artırmak, proje desteklerine dair eğitimler vermek, danışmanlık
hizmeti sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde Ar-Ge ve inovasyona dayalı bir ekosistemin
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oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından araştırma-
cıları, eğitimcileri, öğrencileri ve paydaş kuruluşları yararlandırmaya yönelik hizmetler sağla-
mak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yaygınlaştırılması, yönetilmesi ve ticarileştirilmesini
sağlamak, öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik faaliyetlerini desteklemek, teşvik etmek,
Merkez faaliyetlerini şehir ve bölgedeki aktörlerle paylaşıp yaygınlaştırarak ulusal kalkınmaya
katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde teknoloji transferi konusunda farkındalık oluşturmak, bu alan-

da tanıtımlar yapmak, Merkezin faaliyet alanlarında eğitimler vermek ya da organize etmek.
b) Üniversitedeki araştırmacılar ve paydaşlar hakkında envanter çalışması yaparak eş-

leştirmeler için veri tabanı oluşturmak, bu verilere dayanarak paydaş-akademisyen eşleştirme-
lerini yapmak, fon kaynakları doğrultusunda Üniversite-paydaş iş birliğinde projeler organize
etmek, akademisyen-paydaş ortaklığında Ar-Ge projeleri yürütülmesine destek olmak, teşvik
etmek, eşleştirmek, ortak Ar-Ge sözleşmelerinin yapılmasına aracılık etmek, bu sözleşmelerin
yürütülmesini gözetmek ve olası sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, Ar-Ge ve ta-
sarım merkezlerinin kurulmasına destek olmak ve devamında bu merkezler için proje yapmak
üzere akademisyen eşleştirmelerini sağlamak.

c) Paydaşlarına ulusal ve uluslararası fonları duyurmak, bunlar hakkında bilgi vermek,
fon kaynaklarına erişim, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme,
başvuru ve yürütülmesi hakkında destek olmak.

ç) Patentler ve fikri haklar konusunda farkındalık oluşturmak, tescil başvurusu konu-
sunda teşvik etmek, ön araştırmalarını yapmak/yaptırmak, tescil sürecinde destek olmak, tes-
cillenenlerin ticarileşme süreçlerine katkıda bulunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite adına ortaklık, hizmet ve danışmanlık
sözleşmeleri yapmak ve yapılmasına aracılık etmek.

e) Kurumda ve bölgede girişimcilik ve şirketleşme ekosisteminin yerleşmesine, geliş-
mesine katkıda bulunmak, öğrenci ve akademisyenlerin şirketleşme süreçlerine destek olmak,
teknokentler ile iletişim halinde bu süreçleri koordine etmek.

f) Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü araştırmaların
paydaşların kullanımına açılması ve paydaş odaklı tezlerin yapılmasını teşvik etmek.

g) Faaliyet alanlarında ulusal/uluslararası fuarlar, kongreler ve çalıştaylar düzenlemek.
ğ) Fikir aşamasından, proje, prototip ve ürün aşamasına kadar geçen süreçte Ar-Ge,

inovasyon, teknoloji transferi, patentleme/lisanslama ve ticarileşme konularında destek olmak.
h) Ön kuluçka hizmetleri vererek girişimcileri kuluçka ve şirket aşaması öncesinde ha-

zırlamak.
ı) Öğretim elemanlarına, öğrencilere ve talep eden dış paydaşlara yönelik ulusal ve

uluslararası proje hazırlama eğitimleri düzenlemek.
i) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları, aylık bültenleri ya-

yınlamak.
j) Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile iş birliği içinde çalışarak bu bi-

rimin çalışmalarına destek olmak.
k) Merkezin amacı doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer

çalışmaları yapmak.
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(2) Merkez, birinci fıkrada belirtilenler dışındaki faaliyetleri, amaçları doğrultusunda
olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre ça-
lışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Mü-
dürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yar-
dımcılarından biri Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı
ayı aştığında yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi
bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, Merkezi temsil etmek, gözetim ve

denetimini yapmak.
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet planı ve programını hazırlayarak Yönetim Kurulu onayına

sunmak ve uygulanmasını sağlamak.
d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre sun-

mak.
e) Merkez bünyesindeki birimlerin koordinasyonunu sağlamak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısı, Bilimsel
Araştırma Projeleri birimi koordinatörü, Yönetim Bilgi Sistemi Birimi koordinatörü ve Müdür
ile  Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı ve tam zamanlı öğretim üyeleri arasından görev-
lendirilen beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir ne-
denle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısıdır. Yönetim Ku-
rulu, Başkanın veya Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve ka-
rarlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak.
c) Merkezin eğitim, iş birliği, araştırma, geliştirme, inceleme, yayın, etkinlik, danış-

manlık ve proje başvuru taleplerini değerlendirip karara bağlamak.
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ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini
düzenlemek.

d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını be-
lirlemek.

e) Üniversitenin araştırma, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ticarileştirme politikalarının
oluşturulması ve uygulanması konularında Rektörlüğe destek sağlamak.

f) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve
Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek
çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-
gelerle ilgili esasları belirlemek.

h) Müdürün, Merkezle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
ı) Paydaşlar ile danışma niteliğinde toplantılar düzenlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında veya Rek-

törlükçe alınan her türlü alet, donanım, demirbaş ve sarf malzemeler Merkezin kullanımına
tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 385)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 394)

MADDE 1 – 17/4/2018 tarihli ve 30394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Em-
lak Genel Tebliği (Sıra No: 385)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“Maliye Bakanlığını” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” şeklinde ve (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı
veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa millî emlak şefliğini,”
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 4 – (1) Kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan görev, sıra ve

hizmet tahsisli kamu konutlarından kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulanlar satışa konu edi-
lebilir.

(2) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması mümkün bulunan kamu konutları kat mül-
kiyeti veya kat irtifakı kurulduktan sonra satışa konu edilebilir.

(3) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutları bağımsız bölümler halinde
satışa konu edilir. Üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan
taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satışa konu edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Defterdarlık)”
ibaresi “(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kat mülkiyeti
tesis edilen” ibaresi “Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(5) Yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun gö-
rülmediği takdirde kamu konutu ivedilikle tekrar ihaleye çıkarılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi du-
rumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uy-
gulanmaksızın;

a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, 
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle,
ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih

edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında ol-
mak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları
endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesapla-
malarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım
hesaba katılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.” ibaresi “ödenek kaydı, Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanununda ve Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararda yer
alan hükümler çerçevesinde yürütülür.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Çevre
ve Şehircilik Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/4/2018 30394
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 8347 

—— • —— 
Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 8348 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 

İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 

1 – İHALE KONUSU: 

İlimiz Mucur İlçesi sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı 

belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu 

hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2- İHALE EDİLECEK SAHA: 

2.1- Kırşehir İli Mucur İlçesi sınırlarında j33a3, j33d2 ve j33a4 paftası içerisinde, 

aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4891,36 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.1.a) Koordinatları;  

 1.Nokta  2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 641065 646498 642545 637285 

Yukarı (X) 4354144 4351098 4344200 4346900 

2.1.b) Muhammen Bedeli: 136.516,39 TL (KDV Hariç) 

2.1.c) Geçici Teminatı: 4.095,49 TL 

3 – İHALENİN YERİ VE TARİHİ: 

3.1 Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğünden 

250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin 

Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: : Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.3. İhalenin Tarih ve saati: 24.10.2019 Perşembe günü saat 09:45 te yapılacaktır. 

3.4.İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 

3.5.Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu  

3.6.Son Teklif verme saati: 24.10.2019 günü saat 09:45 

4- İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

b- Kırşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 

edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

c- İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 

makbuz veya banka teminat mektubu. 

d-Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

e-Vergi borcu yoktur yazısı 

f-2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 

g-İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı 

zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

h- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

ı-İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir. 

i- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 
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Gerçek Kişi İstekliler; 

1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2- Noter tasdikli imza beyannamesi 

3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

Tüzel Kişi İstekliler; 

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı 

vergi levhası 

4- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi 

5- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

6- Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

İlan olunur. 

İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 

Tel: 0 386 213 10 16 ( Dahili:1411) 8239/1-1 

—— • —— 

ASFALTİT SAHASINI İŞLETME HAKKI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 
 8393/1-1 
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HUNAT ALT GEÇİTTE BULUNAN 12 ADET DÜKKÂN  

TOPLU HALDE KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Hunat alt geçitte bulunan 12 adet dükkân, toplu halde, 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 3 

yıllığına kiraya verilecektir. 

1 - İhale 16/10/2019 Çarşamba günü saat 14.20’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 

değerleri esas alınır) 

c - Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz 

ç - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

d - Noter tasdikli imza sirküleri. 

e - Şartname bedeli 100, - TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

f - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 16/10/2019 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 

 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii Cinsi 

3 Yıllık Muhammen 

Bedel Geçici Teminat Ek Teminat 

Hunat alt geçit 
12 Adet 

Dükkan 
4.125.000,00 - TL 123.750, - TL 50.000, - TL 

 8240/1-1 

—— • —— 

ARSALAR SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Şeker mahallesinde bulunan 23 adet Konut ve 

Konut+Ticaret alanı arsası, Erkilet mahallesinde bulunan 1 adet Ticaret alanı arsası, toplam 24 

adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif 

Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır. 

1 - İhale 16/10/2019 Çarşamba günü saat 14.10’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 
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a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 

değerleri esas alınır)  

c - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

ç - Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d - Şartname bedeli 100,00. - TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

e - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname.  

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 16/10/2019 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii Ada Parsel m2 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat Açıklama 

Şeker/Kocasinan 10858 1 1704,46 2.600.000, - TL 78.000, - TL Konut 

Şeker/Kocasinan 10858 4 1704,40 2.800.000, - TL 84.000, - TL Konut 

Şeker/Kocasinan 10854 3 1824,30 2.500.000, - TL 75.000, - TL Konut 

Şeker/Kocasinan 10652 1 2016,00 3.500.000, - TL 105.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10652 2 2016,00 3.500.000, - TL 105.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10652 3 2016,00 3.500.000, - TL 105.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10652 4 2016,00 3.500.000, - TL 105.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10652 5 2016,00 3.500.000, - TL 105.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10652 6 2016,00 3.500.000, - TL 105.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10652 7 2016,00 3.500.000, - TL 105.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10652 8 2194,54 3.500.000, - TL 105.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10854 2 1824,32 3.250.000, - TL 97.500, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10851 1 1901,63 5.000.000, - TL 150.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10851 2 1824,08 4.500.000, - TL 135.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10852 1 1824,21 3.000.000, - TL 90.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10852 2 1824,00 3.000.000, - TL 90.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10852 3 1824,03 3.000.000, - TL 90.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10852 4 1824,00 3.000.000, - TL 90.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10650 2 2635,04 3.500.000, - TL 105.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10650 3 2635,03 3.500.000, - TL 105.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10658 1 2211,71 3.500.000, - TL 105.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10658 2 2016,00 3.500.000, - TL 105.000, - TL Konut+Ticaret 

Şeker/Kocasinan 10658 3 2301,68 3.500.000, - TL 105.000, - TL Konut+Ticaret 

Erkilet/Kocasinan 10718 1 5374,53 5.000.000, - TL 150.000, - TL Ticaret 

 8241/1-1 
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ELEKTRİKLİ YERALTI POMPASI (ESP) GÜÇ KABLOSU  

AR-GE PROJESİ ÇAĞRISI 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
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 8392/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8346/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8331/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8332/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8363/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8364/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8365/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 8366/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Tıbbi Cihazlar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Trabzon Üniversitesi Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Sıra No: 394)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


